Chrzest Pański
12. 01. 2014
OGŁOSZENIA
Dzisiejsza Uroczystość kończy liturgiczny okres Bożego
Narodzenia.
Po Mszy św. błogosławienie matek oczekujących dziecka.
O godz. 14.oo w kościele parafialnym kolędowanie z udziałem
naszych muzyków kościelnych, chóru i orkiestry. Zapraszam !!
Jutro w kościele w Żyrowej adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszam do
pobożnego i licznego udziału. Plan adoracji:
g.12.oo - dzieci
g.13.oo - ul. Myśliwca, Boczna, Domańskiego
g.14.oo - adoracja w języku niemieckim
g.15.oo - ul. Ogrodowa, Korfantego, 1 Maja
g.16.oo - ul. Wojska P., Poprzeczna, Dzierżonia, Kasztanowa , Leśna, Miarki
g.17.oo - młodzież
g.18.oo - zakończenie adoracji. Msza święta.
Trwają odwiedziny duszpasterskie. Początek we wtorek o 14.oo.
W sobotę, 18.01 o godz. 13.oo zapraszam ministrantów na kolędę na plebanię.
Za tydzień zapraszam na Mszę św. w intencji rodzin odwiedzonych podczas tegorocznej kolędy.
Można też będzie złożyć ofiarę kolędową.
Przygotowanie do I Komunii św. w czwartek w Żyrowej, w piątek w Jasionej o godz. 16.oo.
W piątek w Kościele Katolickim w Polsce Dzień Judaizmu.
W sobotę rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Zapraszam do
udziału !
Za tydzień w kościele parafialnym jasełka w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej w Żyrowej.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Jasionej - ul. Główna od 13 do 21
- Żyrowej - ul. Wojska Polskiego od 9 do 18.
Zapowiedzi : Dariusz Brauhoff z Katowic i Sonia Maczurek z Żyrowej = zap. II.
Z czasopism : Gość Niedzielny , Rycerz Niepokalanej , Głos św. Franciszka
Duszpasterstwo Akademickie Ressurexit organizuje kolejną spotkanie w ramach Akademii Damsko-Męskiej. Tym razem
gościem będzie Philip Chavez (USA) pracujący od wielu lat w ramach fundacji Men's Spirituality w USA. Jest nauczycielem
i przewodnikiem duchowym wielu osób. Spotkanie odbędzie się 13 stycznia 2014 o godz. 20.00 w Łączniku Politechniki
Opolskiej (Opole, ul. Mikołajczyka 16).
Spotkania modlitewno-formacyjne dla członków Bractwa św. Józefa odbędą się w następujących terminach: 24 stycznia
2014 r. o godz. 18.00 w Krapkowicach-Otmęcie w parafii pw. Ducha Św. (rejon Krapkowice-Gogolin);

